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G‹R‹fi
Otolog periferik kan kök hücre transplantasyo-

nu (OPKKHT) sonras›nda hematopoietik engraft-
man›n h›z› ve uzun dönem kal›c›l›¤›n› belirlemek
son derece önemlidir. Çünkü posttransplant mor-
bidite ve mortalite riskleri, transfüzyon ve antibiyo-
tik ihtiyaçlar›, hastanede kal›fl süresi ve sonuç
ekonomik tablosu engraftmana ba¤l›d›r. Transp-
lant iflleminin gerçekten geliflti¤i 1980 lerin ikinci
yar›s› ve 1990 lar›n bafl›nda bu öngörünün tek bi-
yolojik parametresi CFU-GM asssay özelinde in-
vitro koloni oluflturma deneyleri idi. Ne yaz›k ki bu
deneyden beklenen avantaj de¤erlendirebilme ön-
cesi 10-14 gün gerekti¤i için sorun oluflturuyordu.
Posttransplant engraftman meydana gelmeden eri-
tilen graft ürünlerinin kaderini kestirebilmek
mümkün olam›yordu. Buna ek olarak sadece en
geliflmifl ve atanm›fl öncül hücreler test edilebiliyor
ve daha immatür kendini yenileme potansiyeline
sahip pluripotent kök hücreler test edilemiyordu.
Hematopoiezin uzun dönem yap›lanmas›ndan ise
ikinci grup hücreler sorumluydu. Fakat CFU-GM
kolonileri iki kavramsal olarak farkl› eleman› eng-
raftman potansiyeli aç›s›ndan yans›t›rlar: kültür-
deki koloni oluflturucu hücrelerin hakiki say›s›,
koloni oluflturucu hücrelerin uyar›m›n› düzenleyen
aksesuar hücreler. Bu iki hücre grubundan birinin
veya ötekinin periferik kan kök hücre toplanma-
s›ndaki yetersizli¤i çok az say›da CFU-GM koloni-
lerinin büyümesine yol açar. Muhtemelen bu feno-
men birçok araflt›r›c›n›n tahmin edilen CFU-GM
graft içeri¤i ve posttransplant trilineage engraft-
man aras›ndaki uyumsuzluktan sorumludur.
Farkl› laboratuvarlar aras›nda koloni assay stan-
dardizasyonunu yoklu¤u da farkl› gruplar taraf›n-
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dan rapor edilen baflar›l› transplantasyon için ge-
rekli CFU-GM eflik dozlar›n›n farkl› olmas›na yol
açm›flt›r. 

1990 lar›n bafl›nda CD34+ hücrelerin mutlak
say›lar›n›n belirlenmesi önemli bir geliflme teflkil
etmifltir. Bu hücrelerin pluripotent hematopoietik
kök hücre alt grubunu kapsdad›¤› gösterilmifltir.
Bu sayede flowsitometri ile gerçek zamanl› de¤er-
lendirme mümkün olabildi. Önceleri CD34+ flowsi-
tometri deneyi periferik kök hücre toplamas›n›n
zamanlamas› için bir rehber olarak önerilmifl iken
daha sonra graft ürünlerinin hematopoietik potan-
siyelini de¤erlendirmek için de yo¤un olarak kulla-
n›ld›. Birçok araflt›r›c› posttransplant nötrofil ve
platelet engraftman h›z›n› belirlemekteki en uygun
kriterin graft›n CD34+ hücre içeri¤i oldu¤unda ›s-
rarl›d›rlar. Ne var ki infüze edilen CD34+ hücre sa-
y›s› ile nötrofil engraftman› aras›nda do¤rusal ilifl-
ki nadiren rapor edilebilmifltir; bunun yerine h›zl›
engraftman›n olufltu¤u CD34+ hücre eflik de¤erle-
ri tan›mlanm›flt›r. H›zl› nötrofil ve platelet engraft-
man› için 2x106 CD34+ hücre/kg eflik de¤eri en
s›k kabul edilen de¤erdir. CD34 cutt-off de¤erinin
hematopoietik engraftman›n tek göstergesi olarak
de¤eri s›n›rl›d›r, çünkü birçok çal›flmada hastala-
r›n dikkate de¤er k›sm› düflük CD34+ hücre dozla-
r›na ra¤men h›zl› ve sürekli engraftmana kavufl-
mufllar, bir k›sm› da yüksek dozda CD34+ hücreye
ra¤men gecikmifl engraftman veya engraftman yet-
mezli¤i göstermifllerdir. Hem immatür kök hücreler
hem de atanm›fl öncül hücreler CD34 antijenini
gösterdiklerinden mobilize olan hücre grubundaki
alt gruplar aras›nda oluflabilecek muhtemel denge-
sizlikler bu sonuca yol açabilir. 
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CD34+ CD38- HÜCRELER‹N TR‹L‹NEAGE
ENGRAFTMANDAK‹ ROLÜ

1998 de Henon ve ark. 45 kanser hastas›nda
transplante edilen mononükleer hücreler(MNC),
CFU-GM, total CD34+ hücreler ve bunlar›n CD33
ve CD38 altgruplar› ile trilineage engraftman kine-
ti¤ini çal›flt›lar. Hastal›¤›n tipi ve evresine göre tüm
hastalar hematopoietik progenitör hücre mobili-
zasyonu öncesi çeflitli kemoterapi rejimleri alm›fl-
lard›. Mobilizasyon rejimi her zaman hastal›¤›n ti-
pine göre uyarlanm›fl bir kemoterapi rejimini kap-
s›yordu. 45 hastadan 37 si seri halinde rekombi-
nant insan hematopoietik growth faktörleri ald›lar.
Posttransplanr hematopoietik engraftman graft in-
füzyonundan sonra mutlak nötrofil say›s›n›n
500,1000 ve 2000/mm3 platelet say›lar›n›n ise
20000 ve 50000/mm3 olmas›, transfüzyon ihtiyac›-
n›n kalkmas› ve birbirini takip eden 2 günde mut-
lak retikülosit say›lar›n›n 30000 ve 50000/mm3 ol-
mas› ile tan›mland›. Üç farkl› istatistiki analiz me-
todu kullan›ld›. MNC, CD34+33+ ve CD33- altg-
ruplar› ve mutlak nötrofil say›lar›(ANC ) platelet ve
retikülosit say›lar› aç›s›ndan bir ba¤lant› bulun-
mad›. ‹nfüze edilen CFU-GM, total CD34+ ve
CD34+38+ hücre say›lar› hematopoietik engraft-
man parametreleri ile düzensiz korelasyon göster-
di. En kuvvetli ve sabit korelasyonlar infüze edilen
CD34+38- hücreler ve herbir trilineage engraftman
parametresi aras›nda bulundu. Dolay›s› ile bu ça-
l›flmada hem k›sa hem de uzun dönemli hematopo-
ietik engraftman için en güvenilir öngörü ögesinin
grafttaki CD34+38- hücre say›s› oldu¤u görüldü.
Bu çal›flmada 5x104 CD34+38- hücre /kg alt›nda
engraftman kineti¤inin belirgin flekilde yavafllad›¤›
ve öngörülemedi¤i ortaya ç›kt›. Ayn› araflt›r›c›lar
pretransplant TBI haz›rlama rejiminin düflük hüc-
re ile yap›lan transplant›n engraftman kineti¤ini
geciktirdi¤ini gösterdi(1). 

Wei ve ark. otolog ve allojeneik periferik kan
kök hücre lökoferez ürünlerinde CD34+ hücreleri,
alt gruplar›n› ve bu hücrelerin transplantasyon
sonras› hematopoietik yap›lanma ile iliflkisini arafl-
t›rd›lar. 16 otolog, 24 allojeneik donörde 115 mobi-
lize lökoferez ürününde flowsitometri ile CD34+ ve
CD34+38- hücre oranlar› ve hematopoietik reco-
very de¤erlendirildi. CD34+ hücre oran› otolog
ürünlerde daha düflüktü ama CD34+38- hücre
oran›nda farkl›l›k yoktu. Allojeneik ürünlerdeki
MNC ler otologlara göre daha fazla idi. Posttransp-
lant nötrofil ve platelet recovery (500/mm3 ve
20000/mm3) aç›s›ndan benzer ortalama zamanlar
gösterdiler. Her iki grupta da MNC say›s› CD34+ ve
CD34+38- hücre miktarlar› ile recovery aras›nda

iliflki bulundu. Yazarlar otolog veya allojeneik ürün
olmas› ile iliflkisiz, CD34+ ve CD34+38- hücre sa-
y›lar›n›n yeniden hematopoietik yap›lanmada
anahtar oldu¤u kanaatini ortaya koydular(2).

Son periferik kan kök hücre ürünlerinin klinik
kullan›m öncesi kalite ve güvenli¤i son derece
önemlidir. CFU-GM ve CD34+ hücre de¤erlendir-
melerinin taze ürünlerde mi, kriyopreservasyon
sonras› m› graft içeri¤ini daha gerçekçi olarak yan-
s›tt›¤› belli de¤ildir. Feugier ve ark. kemik ili¤i nak-
line (n=43) ve PKKHT e (n=83) giren hastalar›n kök
hücre ürünlerindeki dondurma öncesi ve eritme
sonras› MNC ler, CD34+ hücreler ve CFU-GM sevi-
yelerini de¤erlendirdiler. Sadece CD34+ hücre sa-
y›s› istatistiki olarak anlaml› bulundu. Eritme ön-
cesi ve sonras› düflük CD34+ hücre say›s›, düflük
CD34+ ürünlü graftlarla iliflkili idi ve en yavafl he-
matolojik recovery bunlarda görüldü. Eritme son-
ras› PKKH CD34+ hücre say›s› haz›rlama rejimin-
den önce graft›n küçük bir örne¤ini eriterek de¤er-
lendirilebilir. Yazarlar sonuç olarak düflük engraft-
man riski olan hastalarda özellikle eritme sonras›
üründeki CD34+ hücre say›s›n› de¤erlendirmeyi
önermektedirler(3).

Pratt ve ark. 86 periferik kan kök hücre transp-
lantasyonu hastas›nda kök hücre içeri¤ini CD34+
hücre alt gruplar›n› çal›flarak belirlemeye gayret
ettiler. CD34+ L-selektin + CD38- hücre say›s› en
iyi engraftman h›z›n› belirledi. Sadece CD34+Thy-
1+ hücreler kal›c› engraftman ile korelasyon gös-
terdi. Yeterli 3 ayl›k engraftman ihtimali transplan-
te edilen CD34+ hücre say›s› ile art›fl gösterdi.
2.5x105/kg üzerinde CD34+Thy-1+ hücre alan
hastalar 3 ay sonras›nda da kal›c› engraftmana sa-
hiptiler. Yazarlar ayr›ca CD34+Thy-1+ progenitör-
lerin kineti¤inin total CD34+ hücre kineti¤i ile pa-
ralellik gösterdi¤ini ortaya koydular(4).

Sumikuma ve ark. üründeki CD34+ hücre alt
gruplar›n›n PBSCT sonras› geç dönem hematopoie-
tik engraftman devaml›l›¤› ile iliflkisini araflt›rd›lar.
Hematolojik ve solid maligniteli 25 hastada total
CD34+ hücre say›s› ve CD34+90+, CD34+AC133+
hücre say›lar› 3, 6 ve 9. aydaki platelet say›lar› ile
korelasyon gösterdi. Fakat CD34+90+ hücre say›s›
PBSCT sonars› 12. ayda en anlaml› iliflkiye sahip-
ti. CD34+AC133+ hücre dozu 3.aydaki WBC say›-
lar› ile korelasyon gösterdi. 80x104 CD34+90+ hüc-
re /kg dan daha fazla alan hastalar PBSCT sonra-
s› tüm zamanlarda 100000/mm3 üzeri platelet sa-
y›s›na sahiptiler. Yazarlar bu çal›flmada CD34+90+
hücre de¤erinin kal›c› hematopoietik engraftman
için eflik doz oldu¤unu iddia ettiler (5).

Dondurulmufl kök hücrelerin engraftman po-
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tansiyelini ve bununla iliflkili in-vitro hematopoiez
fonksiyonel deneyleri ilgi çekmifltir. Bu deneylerin
en fazla kullan›lan› 14 günlük CFU-GM’dir. Bu de-
ney nispeten olgun öncül hücreleri temsil eder, fa-
kat araflt›r›c›lar›n ço¤u kemik ili¤i için son üründe
0.1-1x104 /kg (Gorin, 1986) periferik kan kök hüc-
releri için 50x104/kg (Gianni 1989) amaçlam›fllar-
d›r. Maalesef bu deneyin standardizasyonu sorun-
ludur ve farkl› laboratuvarlar aras›nda ayn› örnek
farkl› sonuçlara yol açabilir. Yine birçok veri far-
makolojik ajanlarla purging yap›ld›ktan sonra he-
men hiç CFU-GM oluflmazken bile yeterli engraft-
man oldu¤unu göstermifltir(Santos ve Collin,1986).
Ayr›ca ayn› laboratuvarda bile zaman içerisinde
deney ve kültür flartlar›ndaki geliflmelerin fonksi-
yonel deneylerin de¤erlendirilmesini zorlaflt›raca¤›
aç›kt›r. CFU-GMM veya CFU-Mix ve LTC-IC (Long
term Initiating Cell Culture) in daha pirimitif öncül
hücreleri temsil edebilece¤i ve daha güvenilir oldu-
¤u iddia edilmekle beraber rutin pratikte kök hüc-
re içeri¤inin engraftman potansiyelini say›sallaflt›r-
mada yetersiz kalm›fllard›r. Bu deneyler eziyetli,
zaman al›c› ve çal›flmac›ya ba¤›ml›d›r. Ayr›ca ürün
elde edildi¤inde gerçek zaman de¤erlendirilmesi
imkan›na sahip de¤ildir. Özellikle periferik kan kök
hücre toplamalar›nda daha da yetersiz kalmakta-
d›r(6). 

Kemik ili¤i hücrelerinin LTC’leri erken progeni-
törler, stroma ve düzenleyici faktörlerin etkileflim-
lerini çal›flmak için hematopoiezin in-vitro modeli
olarak s›kl›kla kullan›lm›fllard›r. Farkl› stroma kat-
manlar› LTC deneylerinde kullan›lm›fl ve stroma
besleyicisinin (stromal feeder) LTC-CFC(long-term
culture colony forming cells)’lerin idamesi ve s›kl›-
¤›n› etkiledi¤i gösterilmifltir. Stromaya ba¤l› LTC
deneyleri primitif kök hücrelerin deposu olarak
stromaya ba¤lanan katman›n ve bu hücreler ara-
s›nda temas olmas›n›n kök hücre ço¤alma ve fark-
l›laflmas› için flart oldu¤unu gösterdi. Fakat kök
hücre içeri¤inin de¤erlendirilmesinde standart bir
yöntem olarak ortaya ç›kamad›. Lanza ve ark.
CD34+ hücre alt gruplar›n›n CFC ve LTC-CFC de-
neyleri ile otolog periferik kök hücre naklindeki
engraftman potansiyelini araflt›rd›lar. 34 hastal›k
bu önemli çal›flmada s›rayla flu sonuçlara var›ld›.
Hematolojik maligniteli periferik hasta ürünleri
normal kemik ili¤ine göre daha düflük CFU-F insi-
dans›, daha yavafl ve azalm›fl stroma tabakas›
oluflturma kapasitesi gösterdiler. Fakat bu de¤iflik-
likler in-vitro hematopoiezi olumsuz yönde etkile-
medi. Daha önceki çal›flmalarda kemoterapi veya
otolog ve allojeneik kök hücre transplantasyonu-
nun kemik ili¤i mikroçevresini hasara u¤ratt›¤› ve

kemik ili¤i transplantasyonu sonras› yertersiz he-
matopoietik recoverye neden oldu¤u savunulmufl-
tu. Fakat bu araflt›r›c›lar ayn› yönde veriler elde et-
mediler. CD34+117-DR- ve CD34+38+DR- fenotip-
lerin 5 haftal›k LTC-CFC say›lar› ile korelasyon
gösterdi¤ini rapor ettiler. Otolog PBSCT’den sonra
tam ve kal›c› platelet engraftman› CD34+117-DR-
hücre içeri¤i ile, uzun dönemli nötrofil ve eritrosit
recoverysi ise CD34+38+DR- fenotipi ile iliflkili idi.
Yaln›z bu hastalar›n mobilizasyonunda kemoterapi
+ G-CSF kullan›ld›¤› unutulmamal›d›r. Araflt›r›c›-
lar özellikle düflük say›da CD34+ hücre
(<3x106/kg) infüze edildi¤inde uzun dönemli eng-
raftman› kestirmek için 117,38,DR markerlar›n›n
ve LTC-CFC’nin önemli ve bak›lmas› gereken kri-
terler oldu¤unu iddia ettiler (7).

Fu ve ark. mobilizasyon sonras› toplanm›fl
CD34+ periferik kök hücre kalitesi ile ilgili bir pa-
rametre gelifltirmek için CFU-GM/CD34+ hücre
oranlar›n› ölçtüler. Bu araflt›rmac›lar›n vurgulad›¤›
gibi çeflitli retrospektif çal›flmalar 1-5x106 CD34+
hücre /kg say›s›n›n gerekli oldu¤unu iddia ettiler.
Asl›nda CD34+ hücrelerin %1 veya daha az› hema-
topoietik kök hücreleri temsil etmektedir. CFU-
GM/CD34+ parametresinin seçilmesi mant›¤› flöy-
le kurulmufltur: Mobilize kanda primitif hematopo-
ietik hücrelerin oran› ne kadar yüksek olursa oran
düflecektir, çünkü CFU-GM deneyi multipotansiyel
hematopoietik progenitörleri göstermemektedir. Al-
lojeneik ya da Otolog PBSCT’ye giren 106 hastadan
bu de¤erlendirme yap›ld›. CFU-GM’ler 14.günde
de¤erlendirildi ve e¤er koloniler 30 hücreden daha
fazla ise skorland›. CD34+90+38- hücrelerin kemik
ili¤inin ve dolaflan hematopoietik hücrelerin %0.05
ile %0.1 ini oluflturdu¤u ve uzun dönemli hemato-
poietik sistemin yeniden yap›lanmas›n› sa¤lad›¤›
düflünülmektedir. Farkl› tipte CD34+ hücre alt
gruplar›n›n engraftman›n farkl› aflamalar›ndan so-
rumlu oldu¤u kabul edilmektedir. Örne¤in
CD34+38-90low primitif kök hücreleri, CD34+
33+15- erken myeloid hücreleri, CD34+33+15+ geç
myeloid hücreleri, CD34+45-71+ geç eritroid hüc-
releri temsil etmektedir. Sadece CD34+ hücre say›-
s› ile de¤il bu alt gruplar›n say›lar›n›n belirlenmesi
de engraftman süreleri ve potansiyellerini belirle-
mekte k›ymet tafl›maktad›r. Örne¤in lökoferezin 1.
gününde CD34+90low hücreler en fazlad›r ve topla-
man›n takip eden her gününde giderek azalmakta-
d›r. Bu da hematopoietik yeniden yap›lanma için
yüksek kalitede kök hücre toplamada lökoferez za-
man›n›n önemini artt›rmaktad›r. Ayr›ca CD34+33-
ve CD34+38- hücre say›lar› yine tek bafl›na CD34+
e göre daha k›ymetli görünmektedir. Çal›flmalarda
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preCFU-GM evresindeki CD34+ hücrelerin h›zl›
platelet engraftman›nda daha belirleyici oldu¤u
gösterilmifltir. hematopoietik geliflme hiyerarflisin-
de megakaryositik serinin myeloid seriden erken
dönemde ayr›ld›¤› düflünülürse bu mant›kl› görül-
mektedir. Araflt›r›c›lar›n çal›flmas›nda CFU-
GM/CD34+ oran›n›n transplantasyon sonras› pla-
telet engraftman› ile ters orant›l› oldu¤u görülmüfl-
tür (Oran ne kadar düflükse platelet engraftman› o
kadar h›zl› olur). Bu çal›flmada oran 0.14’ün alt›n-
da oldu¤unda 20000/mm3 üzeri platelete ulaflma
zaman› ortalama 20 gün, 0.14’ün üstünde ise or-
talama 26 gün bulunmufltur(8).

SONUÇ
Kemik ili¤inden ve periferik kandan elde edilen

kök hücre ürününün hastaya transplante edildi-
¤inde yeterli olup olmad›¤›, kalitesinin iyi olup ol-
mad›¤›, k›sa ve uzun dönemli hematopoietik eng-
raftman› sa¤lay›p sa¤layamayaca¤› halen hemato-
lojide tart›fl›lmakta olan çok önemli bir konudur.
Bu sorular›n cevaplar› ürün kaynakl› farkl› deney-
leri de¤erlendirerek bulunmaya çal›fl›lmaktad›r. En
fazla kabul gören iki parametre total CD34+ hüc-
re/kg say›s› ve CFU-GM /kg say›s›d›r. Flowsitmet-
rik teknikler CD34+ hücre say›m›n› kolaylaflt›rm›fl
ve ISHAGE ve bunun gibi kurulufllar›n rehberleri
ile hemen hemen standardizasyona gitmek müm-
kün hale gelmifltir. Yukardaki çal›flmalarda özet-
lendi¤i gibi CD34+ hücre alt gruplar›n›n kök hücre
içeri¤i de¤erlendirmesindeki k›ymetleri konusun-
daki araflt›rmalar h›zla devam etmektedir. Bunlar-
dan CD34+38- ve CD34+90- veya low hücre alt
gruplar› engraftman aç›s›ndan daha fazla öne ç›k-
maktad›rlar. CFU-GM ne yaz›k ki zaman ihtiyac› ve
standardizasyonun olanaks›z olmas› sebebiyle ha-
len pratik kullan›mda yerini bulamam›flt›r. Koloni
deneylerinin LTC-CFC ve CFU-GMM, CFU-F gibi
farkl› tipleri de çal›fl›lmakta ve kullan›lmakta ol-
makla beraber henüz CFU-GM derecesinde kabul
görmemifllerdir.

TEfiEKKÜR

Bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda bana destek olan yak›n

çal›flma arkadafl›m Dr. Fahri fiahin’e teflekkürlerimi suna-

r›m.

KAYNAKLAR

1. Henon PH, Sovalat H, Bourderont D.Importance of
CD34+ cell subsets in autologous PBSC transplanta-
tion: the mulhouse experience using CD34+CD38-
cells as predictive tool for hematopoietic engraft-
ment. J Biol Regul Homeost Agents. 2001 Jan-
Mar;15(1):62-7. Review.

2. Wei YQ, Feng R, Yi ZS, et al. Hematopoietic reconsti-
tution in early period after autologous and allogene-
ic peripheral blood stem cell transplantation. Di Yi
Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003 Jun;23(6):616-8.

3. Feugier P, Bensoussan D, Girard F, et al. Hematolo-
gic recovery after autologous PBPC transplantation:
importance of the number of postthaw CD34+ cells.
Transfusion. 2003 Jul;43(7):878-84.

4. Pratt G, Rawstron AC, English AE, et al. Analysis of
CD34+ cell subsets in stem cell harvests can more
reliably predict rapidity and durability of engraft-
ment than total CD34+ cell dose, but steady state le-
vels do not correlate with bone marrow reserve. Br J
Haematol. 2001 Sep;114(4):937-43.

5. Sumikuma T, Shimazaki C, Inaba T, et al.
CD34+/CD90+ cells infused best predict late haema-
topoietic reconstitution following autologous perip-
heral blood stem cell transplantation. Br J Haematol.
2002 Apr;117(1):238-44.

6. Kerry Atkinson. Clinical Bone Marrow and Blood
stem Cell Transplantation. Cambridge University
Press 2000, Second Ed. 204-205.

7. Lanza F, Campioni D, Moretti S, et al. CD34(+) cell
subsets and long-term culture colony-forming cells
evaluated on both autologous and normal bone mar-
row stroma predict long-term hematopoietic engraft-
ment in patients undergoing autologous peripheral
blood stem cell transplantation. Exp Hematol. 2001
Dec;29(12):1484-93.

8. Fu SQ, Abboud CN, Brennan JK, et al. Impact of mo-
bilized blood progenitor cell quality determined by
the CFU-GM/CD34+ ratio on rapid engraftment after
blood stem cell transplantation. Blood Cells Mol Dis.
2002 May-Jun; 28(3):315-21.




